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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
حول االستراتیجیة الوطنیة ) تمریض األردنیة(محاضرة توعویة في 

  للصحة اإلنجابیة
٣ 

 ٥  في الجامعة االردنیة" تاریخ وخطاب: الحركة النسویة"انطالق مؤتمر 
 ٦  تحتفي بطلبتھا الجدد" الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات"

 ٧  غدا" األردنیة"انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لكلیة الصیدلة في 
 ٨  تطلق مسیرة للتوعیة بسرطان الثدي" األردنیة"

   شؤون جامعیة
 ٩  اسس جدیدة للتجسیر

 ١٠  IEEEجامعة االمیرة سمیة في المركز الثامن عالمیا بمسابقة 
 ١١  )آل البیت(محاضرة في  الجرائم اإللكترونیة

 ١٢  تواصل بطولة الجامعات للكرة
   مقاالت

ھل ینجح وزیر التعلیم العالي بإقناع الحكومة زیادة المخصصات المالیة 
  الدكتور نضال یونس/للجامعات؟

١٣ 

 ١٥  اعالنات
  ١٦  وفیات

  ١٧  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  حول االستراتیجیة الوطنیة للصحة اإلنجابیة) تمریض األردنیة(محاضرة توعویة في 
  

  
نظم قسم تمریض  –ھبة الكاید 

صحة األم والطفل في كلیة 
التمریض في الجامعة األردنیة 

طلبة الیوم محاضرة توعویة ل
القسم حول االستراتیجیة 
الوطنیة للصحة اإلنجابیة ألقتھا 
الدكتورة سوسن الدعجة من 

  .المجلس األعلى للسكان
   
   

وتحدثت الدعجة خالل 
المحاضرة عن الخدمات التي 
یقدمھا المجلس ودوره في إدارة 

مؤشرات الصحة القضایا المتعلقة بالسكان والتنمیة، مشیرة إلى التوزیع العمري لسكان األردن و
  .اإلنجابیة

   
   

ووجھت الدعجة في محاضرتھا دعوة إلى كلیات التمریض بضرورة التوجھ نحو تمریض متخصص 
بحسب إحصائیة عرضتھا أمام الطالبات،  ٢٠٤٠بكبار السن نظرا لتوقع ارتفاع أعدادھم في العام 

نجابیة  من خالل تنفیذ مؤكدة حرص المجلس على تنسیق الجھود الوطنیة في مجال برامج الصحة اإل
  .العدید من المبادرات الرائدة في مجال العمل والتنسیق المشترك مع كافة القطاعات

   
   

وأشارت إلى أن تنظیم األسرة من أعظم إنجازات الصحة العامة؛ ألنھ یساعد األزواج على إنجاب 
عدد األطفال الذي یرغبون فیھ وتحسین صحة األمھات واألطفال وترشید النمو السكاني، إضافة إلى 

ً من أھداف التنمیة الم ستدامة توفیر خدمات الصحة اإلنجابیة بما فیھا تنظیم األسرة كونھا ھدفا
٢٠٣٠.  

   
   

من جانبھا قالت مدرسة مساق الصحة االنجابیة في القسم الدكتورة ایمان أبو صبّاح أن الھدف من 
المحاضرة توعیة الطلبة بآخر األرقام واالحصاءات المتعلقة بالسكان ألنھا تھمھم في حیاتھم لبناء 

 أخبار الجامعة

  المدینة نیوز/األردنیةأخبار 
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ا الصحة اإلنجابیة، وترسیخ أسرة سلیمة، باإلضافة إلى رفع نسبة الوعي الصحي لدیھم حول قضای
  .ممارسات صحیة انجابیة خالل مسیرتھم العملیة

   
   

ُظمت ضمن مادة الصحة االنجابیة في القسم وحضرھا  طالبة یرافقھن  ٥١یشار إلى المحاضرة ن
  .مجموعة من أعضاء الھیئة التدریسیة في الكلیة
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  في الجامعة االردنیة" تاریخ وخطاب: الحركة النسویة"انطالق مؤتمر 

  
نظم مركز دراسات المرأة في  

الجامعة االردنیة، الیوم األحد، 
مؤتمره الدولي األول بعنوان 

تاریخ : الحركة النسویة"
، بمشاركة باحثین "وخطاب

ضایا المرأة من ومختصین في ق
  .دول عربیة وأجنبیة

   
ویھدف المؤتمر، الذي رعتھ 
سمو األمیرة بسمة بنت طالل، 

إلى تبادل المعرفة والعلم في مجال دراسات المرأة والنوع االجتماعي والتنمیة، وتسلیط الضوء على 
  .الحراك النسوي العربي والعالمي، والتجربة الخاصة للمرأة األردنیة

   
المیرة بسمة، في كلمة االفتتاح، أھمیة التمكین االقتصادي والسیاسي للمرأة، باعتباره وأكدت سمو ا

محورا مركزیا في عمل الھیئات النسویة والباحثات، داعیة إلى االستفادة من تجارب الحركات 
  .النسویة العالمیة، والنھوض بخطاب الحراك النسوي العربي، وجعلھ جزءا من الخطاب السائد

   
سموھا إلى األوضاع اإلقلیمیة، التي اسھمت في تكریس بعض الممارسات السلبیة بحق  وأشارت

ً، في ھذا اإلطار، إلى مرتكزات خطاب المرأة وحراكھا، التي تقوم على قاعدة أخالقیة   .المرأة، الفتة
   

ون ویسعى المؤتمر، الذي ینظم بدعم من مشروع تكامل النوع االجتماعي والوكالة األلمانیة للتعا
الدولي، إلى تتبع تاریخ تطور الحراك النسوي على المستوى التشریعي والسیاسي، وتعزیز الشراكة 

  .األكادیمیة والتبادل الفكري بین المؤسسات األكادیمیة المعنیة بذلك على مستوى العالم
ة في بدوره، بین رئیس الجامعة األردنیة، الدكتور عزمي محافظة، في كلمتھ، أن الحركة النسوی 

االردن حققت الكثیر من النجاحات بفضل رعایة القیادة الھاشمیة للمرأة األردنیة، مشیرا إلى دعم 
  .سمو األمیرة بسمة لقطاع المرأة وقضایا تمكینھا في مختلف المجاالت

   
بینما أكدت مدیرة مشروع تكامل، نیرمین مراد، أن الھدف من الحركة النسویة ھو تحقیق المساواة 

اطنة، وأن تطویر المرأة وتمكینھا من حقوقھا ركیزة أساسیة في تطور الدول والمجتمعات في المو
  .بشكل فعال

   
وبینت مدیرة مركز دراسات المرأة، الدكتورة عبیر دبابنة، أن المؤتمر یتناول ثالثة محاور تتعلق 

ندة النسویة، ببدایات الحركة النسویة، كحركة تغییر اجتماعي، والتحدیات أمامھا، وتطور االج
ومحور الحركة النسویة ما بین الشریعة والتشریع، وآخر حول مفھوم التنمیة والعالقة ما بین 

  .الموارد، ووضع األجندات واأللویات فیما یتعلق بقضیة حقوق المرأة واالنسان
   

حول وتضمنت جلسة االفتتاح، مناقشة ورقة عمل قدمھا السفیر السویدي في عمان، ایریك اولینھاج، 
  .الحركة النسویة والتجربة السویدیة في ھذا المجال

  ٤:الدیار ص/٨:الرأي ص/١١:الدستور ص/األردنیةأخبار 
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  تحتفي بطلبتھا الجدد" الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات"
  

احتفلت كلیة الملك عبدهللا  –ھبة الكاید 
الثاني لتكنولوجیا المعلومات في الجامعة 
األردنیة خالل یوم مفتوح للكلیة بالطلبة 
الجدد المقبولین في تخصصاتھا المختلفة 

  .لھذا العام
   
   

وقدم عمید الكلیة الدكتور بسام حمو في 
ا خالل الحفل نبذة كلمة ترحیبیة ألقاھ

تعریفیة عن الكلیة وكادریھا اإلداري 
والتدریسي، مستعرضا بعض اإلرشادات 

التي سترافقھم طیلة أعوامھم الدراسیة كالمرشد األكادیمي والخطط الدراسیة وإعالنات الكلیة وآلیات 
  .احتساب الغیاب والحرمان وعواقب الغش

   
   

دلیل الطالب وتعلیمات منح درجة البكالوریوس ونظام  ودعا حمو الطلبة إلى ضرورة االطالع على
تأدیب الطلبة وشمول الطلبة بالتأمین الطبي والمحافظة على المال العام من خالل الحفاظ على مرافق 

  .الكلیة
   
   

بدورھا شددت منسقة الفعالیة الدكتورة ربى عبیدات على ضرورة المشاركة في األنشطة الالمنھجیة 
التي تعقدھا الجامعة والتي تنعقد في رحاب الكلیة سیما وأن تلك األنشطة تخدم الجانب االجتماعي في 

یة التي حیاة الطالب وتصقل شخصیتھ، منوھة بطرق الدراسة السلیمة وبعض المواقع االلكترون
  .یحتاجھا الطالب خالل مرحلة دراستھ كاملة

   
   

واشتمل الحفل الذي شارك طلبة الكلیة للسنوات السابقة في تنظیمھ على مجموعة من الفقرات العلمیة 
والترفیھیة والفكاھیة ومسابقات ثقافیة وفكریة، إلى جانب یوم مفتوح عرض فیھ عدد من الشركات 

لمعلومات خدماتھم أمام الطلبة وفرص العمل المتوفرة لدیھم إلى المتخصصة بقطاع تكنولوجیا ا
  .جانب آخر المستجدات التي وصل إلیھا ھذا القطاع

  األردنیةأخبار 
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  بمشاركة واسعة من كبار الباحثین والمتخصصین 
  غدا" األردنیة"انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لكلیة الصیدلة في 

  
  

تنطلق في كلیة الصیدلة في الجامعة األردنیة غدا فعالیات المؤتمر الدولي الرابع للكلیة  - ھبة الكاید 
ین والثاني لرابطة كلیات الصیدلة في الجامعات األردنیة بمشاركة واسعة من كبار المتخصص

  .والباحثین في العلوم الصیدالنیة المختلفة
   
   

وقالت رئیسة اللجنة التنفیذیة عمیدة الكلیة الدكتورة عبلة البصول إن الھدف من انعقاد المؤتمر الذي 
ھو " على خطى الجودة:التمیز في التعلیم والبحث العلمي الصیدالني"یستمر ثالثة أیام تحت شعار 

في مجال الخدمات الصیدلیة والدوائیة، والتغلب على التحدیات التي الوقوف على آخر المستجدات 
  .تواجھ قطاع الصیدلة، وصوال إلى خلق فھم مشترك وتصور موّحد لمستقبل التعلیم الصیدالني

   
   

جلسات  ١٠ویخصص المؤتمر الذي یقام برعایة رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة ضمن 
واسعة للحدیث عن الكیمیاء الدوائیة واكتشاف األدویة،  محاضرة فرعیة مساحة ٢٢رئیسیة و 

وكیمیاء النواتج الطبیعیة، وطرق إیصال الدواء والصیدلة الصناعیة، إضافة إلى الرعایة الصحیة 
، بحسب ما أفادت بھ ٢٠٢٠والصیدلة السریریة، باإلضافة إلى تصور للتعلیم الصیدالني في العام 

  .الدكتورة میادة الوظائفيرئیسة اللجنة العلمیة للمؤتمر 
   
   

وأضافت الوظائفي أن المؤتمر سیعرض خالل جلساتھ ثالث ورشات عمل حول دور التعلیم الجامعي 
في تطویر الصناعة الدوائیة، ودور الصیدالني في الوقایة من اإلدمان على المستحضرات 
الصیدالنیة، والجوانب الطبیة والتنظیمیة للتیقظ الدوائي، كما سیقام على ھامش المؤتمر معرض 

الوالیات المتحدة (دول بالعالم تضم  ٨بوسترا  طبي ألكادیمیین وباحثین من  ٢١ة وعرض لألدوی
األمریكیة، بریطانیا، ألمانیا، باكستان، فلسطین، الجزائر، اإلمارات العربیة المتحدة، إضافة إلى 

  ).أالردن
   
   

جانب مجموعة  ویشارك في المؤتمر مجموعة من أساتذة كلیة الصیدلة في الجامعة األردنیة إلى
باحثین من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وشركة التقدم للصناعات الدوائیة، ومركز حمدي منكو 

  .للبحوث العلمیة، وجامعة روبرت جوردن البریطانیة، والجمعیة البریطانیة لدراسة اإلدمان
   
منھا للباحثین وطلبة  بوسترات تشجیعا ٣تجدر اإلشارة إلى أن الكلیة ستقدم جوائز مالیة ألفضل  

الدراسات العلیا بالتعاون مع الجھات الداعمة للمؤتمر كمجموعة دار الدواء، وشركة الحكمة 
، ومجموعة روحي الصیدالنیة، وشركة )الشخشیر(للصناعات الدوائیة، ومستودع أدویة الشرق 

ن األھلیة، وفندق ، ونقابة صیادلة األردن، وجامعة عما)أمنیة التجاریة(شاوي ارشیدات ومسنات 
  .ھولیداي إن عّمان، وشركة سیبا مید الطبیة

  األردنیةأخبار 
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  تطلق مسیرة للتوعیة بسرطان الثدي" األردنیة"
  

بیة داخل حرمھا، لطلبة الكلیات الطبیة وغیر نظمت الجامعة األردنیة أول من أمس مسیرة طال
  .الطبیة، بھدف التوعیة بمرض سرطان الثدي وأھمیة الكشف المبكر عنھ

وتنظم المسیرة جمعیة طالب الصیدلة واتحاد طلبة كلیة الصیدلة في الجامعة، بإشراف الدكتورة سناء 
ج األردني لسرطان الثدي ومؤسسة بردویل وعمیدة الكلیة الدكتورة عبلة البصول، وبدعم من البرنام

  .الحسین للسرطان
وبدأت المسیرة من مجمع القاعات الطبیة، وزعت خاللھا منشورات وكتیبات توضیحیة وتوعویة 

  .حول مرض سرطان الثدي، لتنتھي في المسطح األخضر، اذ اصطف الطلبة لتشكیل شعار الحملة
طان الثدي وطرق الفحص والعیادات وركزت الحملة على تزوید الطلبة بالمعلومات حول سر

والمستشفیات المخصصة للفحوصات، بھدف نشر التوعیة في مجتمعھم وبین عائالتھم، إذ تصل نسبة 
  .عند الكشف المبكر%  ٩٨الشفاء من المرض ألكثر من 

عاما على الفحص، وتنظیم محاضرات ألطباء  ٢٠كما ھدفت الحملة لتشجیع الطالبات فوق الـ
مركز وجامعة أكسفورد للحدیث حول سرطان الثدي، وتعلیم الطالبات كیفیة القیام مختصین من ال

  .بالفحوصات الذاتیة

  ٩:صالغد 
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  اسس جدیدة للتجسیر
  
  

في )  الشامل( قرر مجلس التعلیم العالي اسسا جدیدة للراغبین بالتجسیر من حملة شھادة الدبلوم 
  .الجامعات االردنیة

% ٦٨ومن ابرز االسس ان یكون الحد االدنى لعالمات المواد التي درسھا الطالب في الدبلوم 
وان یكون معدلھ في % ٧٠باستثناء الصیدلة و الھندسة و الطب البیطري وال تقل عالماتھا عن 

 .س القبول شھادة الثانویة العامة یؤھلھ لاللتحاق في الجامعات االردنیة وفق اس

 شؤون جامعیة ومحلیة

  خبرني
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  IEEEجامعة االمیرة سمیة في المركز الثامن عالمیا بمسابقة 

  
  

ً في مسابقة  ً وتحصل على المركز الثامن عالمیا ً عالمیا جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا تحقق انجازا
IEEE - EXTREME یضاف إلى قائمة انجازات طلبھ جامعة األمیرة سمیة ً ً عالمیا تمیزا

یة المرموقة ، حیث فاز فریق من طلبة الجامعة بالمركز الثامن للتكنولوجیا في مسابقات البرمجة الدول
ً في مسابقة  ً والمركز األول عربیا  ٢٠٠٠، التي شارك فیھا أكثر من )IEEE-Extreme(عالمیا

استضافت فیھا . ساعھ ٢٤دولة في العالم، حیث استمرت المسابقھ لمده  ١٠٠فریق من اكثر من 
العالمیة، وبمشاركة من ) IEEE(شاركة، بتنظیم من منظمة جامعة الیرموك الفرق األردنیة الم

ً خالل فترة  ٢٠الطالب األعضاء ضمن فرٍق لحل مشاكل برمجیة، تضم أكثر من  ساعة،  ٢٤سؤاال
ً إلى عدد األسئلة البرمجیة المحلولة والوقت المستخدم لحلھا، وصعوبة كل  حیث تحسب النقاط وفقا

  .مسألة
ستاذ الدكتور مشھور الرفاعي، صاحبة السمو الملكي األمیره سمیة بنت ھذا وھنأ رئیس الجامعة اال

، )عاملین وطلبة(الحسن، رئیس مجلس أمناء الجامعة، وأسرة الجمعیة العلمیة الملكیة وأسرة الجامعة 
بھذا االنجاز الذي یؤكد حرص وتوجیھ سموھا على أن تبقى الجامعة في مقدمة الجامعات األردنیة 

كما تقدم الدكتور الرفاعي، بجزیل الشكر والتقدیر للطلبة . معات العالمیة المتمیزةوفي مصاف الجا
الفائزین المتمیزین وكل من تابعھم وأشرف علیھم من أعضاء ھیئة التدریس في الجامعة وكلیة الملك 
الحسین لعلوم الحوسبة، والدكتور إدوارد جاسر والدكتور عبدهللا قصف الذین شاركوا في دعم فرق 

ً . الجامعة المشاركة بالمسابقة ً للجمیع المزید من التقدم والنجاح، والقدرة على المنافسھ عالمیا . متمنیا
یشار إلى أن عملیة تدریب الطلبة، ھي عملیة متواصلة یساھم فیھا بشكل أو بآخر جمیع أعضاء 

ر الجامعة كافة الھیئة التدریسیة في الجامعة وفي كلیة الملك الحسین للعلوم الحوسبة، حیث توف
  .االمكانات لتحضیر الطالب وتأھیلھم لتحقیق مراكز متقدمة ومتمیزة

فریق على مستوى ١٠٠وجاءت النتائج على النحو التالي حیث فازت الجامعة بأربعة فرق ضمن أول 
ً ( عالمیا  ٨العالم؛ حیث فازت الجامعة بالمركز ً ومحلیا للفریق ضم كال من الطلبة ) واألول عربیا

ً (عالمیا  ٥٣، والمركز )الحمش، سامر رائد حسن( ً والثالث محلیا للفریق الذي ضم ) والخامس عربیا
ً ( عالمیا  ٥٧، والمركز )مرام تفاحة، حمزة الزاغة، ومعتصم الكاید(كال من الطلبة  والسابع عربیا

 ً  ٩٧مركز ، وال)عمر الكفاوین ، محمد أبو عبود(للفریق الذي ضم كال من الطلبة ) والرابع محلیا
 ً ً  ١٤(عالمیا ً والسادس محلیا ریم عبید، جود حجیر، ریحان (للفریق الذي ضم كال من الطلبة ) عربیا
  ).شاھین

ً عالمیة في السنوات الماضیة بھذه  یُذكر أن الجامعة كانت ھي الوحیدة في االردن التي حققت ارقاما
  المعلى مستوى الع ٢٠١٥عام  ١٧والمركز  ٢٠١٤عام  ٢٥المسابقة، حیث حصلت على المركز 

  ٣:صالدستور 
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  )آل البیت(الجرائم اإللكترونیة محاضرة في 
  

بدعوى من كلیة األمیر الحسین بن عبد هللا لتكنولوجیا المعلومات في جامعة آل البیت ألقى المھندس 
سلیمان الشرفات من وحدة مكافحة الجرائم اإللكترونیة في إدارة البحث الجنائي فرع المفرق 

  .»الجرائم اإللكترونیة«محاضرة بعنوان 
  

ً أن أي فعل مخالف لنص قانوني مرتبط بوسیلة واستعرض ال محاضر الجرائم االلكترونیة، مبینا
ً أن الجرائم  الكترونیة یعتبر من الجرائم اإللكترونیة التي یعاقب علیھا القانون األردني، موضحا
االلكترونیة تختلف عن غیرھا من الجرائم في أن مرتكب الجریمة یحاول إخفاء ھویتھ كما أن مسرح 

  .ریمة مفتوح وأثرھا معنوي ونفسي وماديالج
  

ویتمثل دور وحدة مكافحة الجرائم اإللكترونیة في التوعیة بمخاطر استخدام وسائل االتصال 
الجماھیري، إضافة الستقبال الشكاوى المتعلقة بالجرائم االلكترونیة والتعامل معھا بسریة تامة 

  .والعمل على اكتشاف الجاني في وقت قیاسي
  

ً وحذر ا لمحاضر من انتشار خطاب الكراھیة في وسائل االتصال الجماھیري ومواقع االنترنت داعیا
الطلبة إلى أن یكونوا على قدر كبیر من الوعي والمسؤولیة االجتماعیة تجاه الوطن وأبنائھ وعدم 

  .االنجراف وراء التیارات الھادمة التي تجذب الشباب بأفكار خارجة عن وسطیة اإلسالم واعتدالھ
  

وفي نھایة المحاضرة التي أدارھا عمید كلیة األمیر الحسین بن عبد هللا لتكنولوجیا المعلومات الدكتور 
  .سعد بني محمد أجاب المحاضر عن استفسارات الطلبة والحضور

  ١٦:صأي الر
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  تواصل بطولة الجامعات للكرة
  
  

  .، لكرة القدم٢٠١٦تتواصل الیوم مباریات بطولة طالب الجامعات لموسم 
  

وتجري على ستاد جامعة العلوم والتكنولوجیا بدءا من العاشرة والنصف صباحا ثالثة لقاءات تجمع 
جامعة فیالدلفیا وجامعة الیرموك، تلیھا مباراة جامعة الزیتونة وجامعة البلقاء التطبیقیة ثم مباراة 

  .الجامعة االلمانیة االردنیة والعلوم والتكنولوجیا

  ١٧:صأي الر
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  ھل ینجح وزیر التعلیم العالي بإقناع الحكومة زیادة المخصصات المالیة للجامعات؟

  
  الدكتور نضال یونس

  
في لقاءه مع رؤساء الجامعات االردنیة االسبوع الماضى، تحدث وزیر التعلیم العالي عن نیة 
الحكومة في زیادة مخصصات الجامعات االردنیة لتحسین اوضاعھا المالیة التى یعاني اغلبھا من 

وزیر التعلیم العالي یعلن فیھ عن  عن"كل االردن"العجز والمدیونیة، والبارحة قرأنا خبرا على موقع 
 یمكن ما حةزاال لسعيا حیث من مختلفا تمامااھ لرسمیةا تلجامعاا ءبایال" لحكومةا ىلدتوجھ جاد 

 تلجامعاا مناي  قباغال ارقر یتخذان  لمنطقاغیر" منانھ  امؤكد، "لھاھكا عن مالیة ءعباا من
، ھذه "لرسمیةتجاه الجامعات ا تھالیومسؤ تتحملان  لةوللد بد الو لةولدا مظلة تحت النھا ،لرسمیةا

التصریحات المتتابعة تشیر الى أن الوضع المالي للجامعات قد وصل الى نقطة حرجة اصبح لزاما 
  !!على الحكومة ان تتدخل النقاذھا

  
كانت الجامعات توفر العدید من فرص العمل لالكادیمین وغیرھم من الموظفین االداریین، وان  فإذا

استجابة الجامعات للطلبات المتكررة من النواب والمتنفذین فى تعیین العدید من الموظفین متجاوزة 
رفع رسوم  علىفى ذلك قدرتھا على االیفاء بااللتزامتھا المالیة، فى وقت لم تجرؤ فیھ الجامعات 

ً "الدراسة، فإن ھذه السیاسة خلقت  ً عاما على االوضاع المالیة، وھو ما انتبھت لھ بعض " عبئا
الجامعات التى قننت عملیة التعین الى حدھا االدنى، ألن المبالغة بالتعینات حتى ضمن فئة الموظفین 

أن تتناسب مع دخل  قلالبسطاء كالعالقات العامة وعمال الزراعة والحراس، كان یفترض على األ
الجامعة من ریع الرسوم واستثماراتھا المالیة، وھذا لم یحدث، مما ادى الى حالة من الترھل االداري، 

  .وعجز متراكم في المیزانیة أثر على قدرتھا باالیفاء بالمتطلبات االساسیة
  

لذى الزمھا جامعاتنا أنھا خضعت الستحققات اجتماعیة متواصلة، ولطلبات مجلس النواب ا مشكلة
على الرسوم الدراسیة والتي كانت تناسب مرحلة ما، وال تعیش مع إیقاع العصر وتطوره، " باالبقاء"

ً وراء تصاعد االلتزامات المالیة، و متطلبات التحدیث والتطویر، واالحت  یاجاتوھنا كان لزاما
متع الجامعات لالختصاصات النادرة وخاصة اعضاء ھیئات التدریس المدربة والمؤھلة، أن تت

ً على  باستقاللیتھا االكادیمیة واالداریة، وأن تتحرر من السیاسات المالیة المعیقة، التي أصبحت عبئا
  ..الجامعات في إنتاجیتھا والتزامھا بتحدیث كوادرھا والیات عملھا

  
عادل الطویسي وضع أھم أھدافھ خلق قاعدة كبیرة، ومھمة للتعلیم العالي، والتخطیط  الدكتور

، ألن اإلیمان باقتصاد المعرفة ووضع بنیة أساسیة لھ، مع االستعانة بالكفاءات "البحثیة"لجامعات ل
ً ومحلیا، ھما االستثمار األمثل على المدى البعید، ألن ھذا االتجاه  في وضع " خالق"المتقدمة، عالمیا

 ً بجعل الجامعات قواعد أھم من أي مورد اقتصادى اخر ، والشواھد كثیرة، وعندما نتبنى خططا
مراكز علٍم وبحوٍث، واكتشاف مواھب ورعایتھا، وإطالق ھذه القدرات ، ثم االستمرار في تغذیة 

علمیة وفكریة  اعدالمجتمع بنواتج الخریجین، فسوف نصل إلى كفاءة الدول المتقدمة التى تملك قو
  ..تستطیع أن تكون الرأسمال المتطور والناجح

  

   نیوزطلبة 

 مقاالت
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اجنبیة على استقطاب المؤھلین من اعضاء ھیئة التدریس بإغراء العلماء تتسابق دول عربیة و ومثلما
من وزیر التعلیم العالي، لطمئنة " المشجعھ" وأصحاب االختصاصات النادرة، تأتي ھذه التصریحات 

 معاتاعضاء ھیئة التدریس على مستقبل جامعاتھم، ولدعم الطلبات التى تقدم بھا رؤساء الجا
اع فى معالجة االوضاع المالیة للجامعات التى تعج بالمؤھلین من اعضاء الرسمیة بضرورة االسر

ھیئة التدریس التي تنبني على بحوثھم ومعارفھم مساحات العمل التي تتدفق على السوق االردني 
  ..وتسھم في رفع مستوى التنمیة البشریة واالقتصادیة قبل فوات االوان

  
االصالح والتحول الدیمقراطي وصناعة االلھام یفترض ان تكون رائدة فى مرحلة  جامعاتنا

ھي االفكار الخالقة وھي أصل وجود " فالروح"االكادیمي الذى یحتاج الى روح وعقل وقلب وجسد، 
التجریبي والبحثي الذى یترجم االفكار الى منتجات، وفیھا " العقل"الجامعات، والجامعات فیھا 

وھي البنى التحتیة " الجسد"االبداع والتطویر، وفیھا  وھي االدارات الواعیة والمحفزة على" قلبال"
  من قاعات واجھزة وادوات، أفال تستحق مزیدا من الدعم والمساندة؟



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
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  اعالنات

  ١٧:الدستور ص/٣٣: الرأي
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  معان -د موسى سلمان صالح فؤا -
  
  أم اذینة -ھدیة رشید مرمش  -
  
  البارحة –خدیجة محمد العیسى  -

  الرأي

 وفیات
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، "یة لحملة مائة عام على وعد بلفوراللجنة الوطنیة األردن"تعلن قوى حزبیة ومدنیة الیوم إشھار 
عام على صدور وعد بلفور بمنح وطن قومي للیھود في فلسطین على حساب  ١٠٠بمناسبة مرور 

لھذه الغایة یعقد ظھر الیوم مؤتمر صحفي في مقر حزب الوحدة الشعبیة . شعبھا العربي الفلسطیني
ونشاطاتھا التي ستقیمھا بھذه الذكرى  من قبل ھذه القوى والفاعلیات إلشھار اللجنة، وخطة تحركھا

  .المشؤومة
  

حازم الناصر الحضور والصحفیین، خالل جولة نظمتھا وزارتھ أمس . مازح وزیر المیاه والري د
المنتج لمیاه معدنیة عالجیة في منطقة القسطل، وذلك عندما استبعد أي احتمال أو " سیفیة"إلى بئر 

التبرید، قائال إمكانیة لتعرض أنبوب المیاه الحدیدي، الذي تُضخ میاه البئر من خاللھ ونقلھا لعملیات 
ید السارق ستتعرض للحروق قبل أن یتمكن من إتمام عملیتھ بسبب درجة الحرارة العالیة التي "إن 

  .درجة مئویة ٧٧، والتي تصل إلى "تتمیز بھا میاه البئر
  

العالقات العربیة "المقبل ندوة حول  من الشھر ١٤و ١٣مركز دراسات الشرق األوسط ینظم یومي 
الندوة الموسعة . ، بمشاركة باحثین وأكادیمیین وسیاسیین أردنیین وعرب"الواقع واآلفاق: الدولیة

التي یتحدث بحفل افتتاحھا رئیس الوزراء األسبق طاھر المصري، تتناول في أوراق عملھا أربعة 
والروسیة، العالقات العربیة األوروبیة، العالقات األمیركیة  - محاور، تتوزع على العالقات العربیة

  .العربیة األفریقیة وعالقات العالم العربي مع دول آسیا وأمیركا الالتینیة
  

 الورقة/ ینتدي منتدى الفكر العربي مساء غد الثالثاء في مقره حول األوراق النقاشیة الملكیّة
، ویتحدث فیھا كل من رئیس الوزراء "سیادة القانون أساس الدولة المدنیّة"السادسة بعنوانھا 

األسبق طاھر المصري، وزیر األوقاف السابق ھایل داوود، عضو المحكمة الدستوریة نعمان 
      .الخطیب ومدیر مركز الدراسات االستراتیجیة موسى شتیوي

  
  
  

  سناء الصمادي:اعداد
 

 زوایا الصحف 

 زواریب الغد
  


